Lijst met opstap- en afhaalplaats voor het vervoer per autocar naar en van de vakantieplaats, samen met vertrek- en aankomstuur.

Zomervakantie ‘De dag vliegt voorbij’:
Vertrekdatum

Opstapplaats / Laatste Opstappunt

Vertrektijd

Autocar

Begeleid(st)ers

11 juli 2016
(maandag)

Aalst
NMBS station

09.15 uur
(negenuurvijftien
of kwart na negen
‘s morgens)

Reizen Muylaert
(Er hangt een
BiJeVa pancarte
aan de voorruit)

Anny De Windt
en haar team

Mogen wij vragen stipt aanwezig te zijn aan het opstappunt! Wachttijden worden extra in rekening gebracht door de busmaatschappij en daarom
wordt maximum vijf minuten gewacht op de opstapplaats! Bovendien is het niet gewenst de vakantieplanning overhoop te halen.
Mevrouw Anny DE WINDT zal aanwezig zijn aan de opstapplaats. Zij is bereikbaar vanaf 07.00 uur op 0499/24.54.36
Een uitnodiging naar de buitenhuisvakantie, wordt in de vakantieplek uitgereikt aan de deelnemers.
k kennis en delen daarbij de naamsticker uit. Als elkeen de juiste naamsticker aan heeft volgt een rondje
stickerspel met namen.
Een babbel over het activiteitenprogramma van de eerste dag, met een woordje uitleg.
Bij aankomst staat een feestdis van koffiekoeken en een toetje klaar (’s avonds warme maaltijd).
begeleid(st)ers, logistieke medewerkers en een vakantieleider, allen vrijwilligers, gaan vijf dagen aandacht en zorg besteden aan uw kinderen.

Terugkeerdatum

Afstapplaats / Eerste Afstappunt

Verwachte Aankomsttijd

Autocar

Begeleid(st)ers

15 juli 2016
(vrijdag)

Aalst
NMBS station

14.00 uur
(veertienuur of
twee uur ‘s
namiddags)

Reizen Muylaert
(Er hangt een
BiJeVa pancarte
aan de voorruit)

Anny De Windt

Mogen wij vragen stipt aanwezig te zijn aan het afstappunt, want we laten uw kind(eren) niet aleen achter! Wachttijden worden extra in rekening gebracht
door de busmaatschappij en dat zou onverantwoord zijn voor een deelnameprijs van € 25! Bovendien is het niet prettig voor uw kind(eren).
Mevrouw Anny DE WINDT zal aanwezig zijn aan de afstapplaats. Zij is bereikbaar vanaf 07.00 uur op 0499/24.54.36

P.S.
KINDEREN KUNNEN NIET GEBRACHT EN AFGEHAALD WORDEN AAN DE VAKANTIEPLEK!

Op vakantie met BiJeVa en vooraf weten waar u aan toe bent met onze All Inclusive aanbieding.
U betaalt één deelnamebijdrage voor de reis en het verblijf inclusief eten, drinken, snoep, spel, sport en
begeleiding.
Zo kan uw kind van 's ochtends tot 's avonds laat onbezorgd genieten van een complete groepsvakantie.
Met zijn All Inclusive kiest BiJeVa resoluut voor een comfortabel vakantieverblijf met dekbedhoespakket, toiletpakket*,
tandenborstel* en tandpasta*, zonnebrandolie*, regenvest* en –laarzen* per persoon
en biedt er
 voldoende eten (ontbijt, tienuurtje, ’s middags met verse ingrediënten zelfbereid voor- en hoofdgerecht met nagerecht,
vieruurtje en ’s avonds uitgebreide broodmaaltijd)
 onbeperkt koffie, melk- en frisdranken
 snoep
 en veel activiteiten met uitdagend sport- en spelmateriaal aan.
*zo nodig en indien vermeld op medische steekkaart onder de rubriek ‘inlichtingen’
Tijdens onze vakantie niet na hoeven denken over wat wel en wat niet kan en nog een extraatje mee naar huis nemen.

